
 
 
Werkzaamheden aan de Stationsweg. 
 
De Sliedrechtse dijk werd pas in de jaren ’30 van de vorige 
eeuw van een asfaltlaag voorzien. Daarvoor stof, modder en 
een smal paardenpadje midden op de weg. De Stationsweg was 
het volgende project dat werd aangepakt. Op de foto krijgen we 
een indruk van hoe het werk werd gedaan. Wel wat anders dan 
in onze tijd …   
 
Nog zeuve nachies slaepe … 
 
Nog zeuve nachies slaepe en dan – in de lôôp van d’n aevend, 
meschie zellefs pas d’n dag d’r nae – wete me welleke pertije 
d’r aaige in Sliedrecht ’t mêêste mogge koestere in de gunst 
van de kiezers. Ik hoop echt dat wat ik leest en hoort over ’t 
aantal mense dà gao kieze voor de gemêênteraed (zôôwaer 
onder de 50%!) niet de waerhaaid wordt. Ik ben nie van de 
pertij van Roemer, maor hij hè netuurlijk wel gelijk in zijn 
reclaomespotjie: “Als je op 19 maart niet gaat stemmen, moet 
je de 20ste ook niet meer zeuren.” Ik zou ‘t nog wel wà 
grôôterder wille maoke, as ie nie stemt voor de gemêênteraed, 
dan wi ’k vier jaer lang gêên onvertoge woord meer over de 
gemêênte hore. 



 
Al een paor jaer lôôp ’k rond met ’t idee om in ‘Over … 
Sliedrecht’, ’t clubblad van d’n Historische Verêêniging de 
geschiedenis te gaon schrijve van de poletiek in Slierecht. Nae 
aalle kaarekgeschiedenis en die van ’t onderwijs lijkent me dut 
een prachtig onderwaarep. 
 
’t Gaot ‘r mijn nie om aanderande poletieke standpunte te 
verkondige, maor zou ’t nie schitterend weze om te verhaole 
over ’t besluit van de gemêênteraed in ’t begin van de jaere ’30 
om een stuk van d’n dijk tusse d’n Ôôsterbrug en de 
Westerbrug bij wijze van proef te asfaltere. Wà vonge de voor- 
en wà vonge de tegestaonders d’r van? Wà gong d’r bevôôbeld 
vooraf aan ’t besluit om ’t buitendijks gebied, wat d’n Ouwe 
Uibraaijing is gaon hiete, op te spuite? Nou zou ie mè zô ’n idee 
nie meer aan hoeve te komme; Rijkswaoterstaot, 
milieubeweging, iederêên zou tege zijn en je voor gek 
verklaore. Hoe lang duurde de discussie over de bouw van een 
nieuw gemêêntehuis toe ’t in de Kaarekbuurt te klaain wier? 
Wie was Gerardus van Hattem, onze êêste burregemêêster 
tusse 1825 en 1844 nou percies? Wat was ’t aalderêêste besluit 
van d’n êêste gemêênteraed in 1851? Waerom ruimde 
burregemêêster Popping in 1946 ’t veld, wie was dien NSB-
burgemeester in d’n oorlog? Waerom krege de wethouwers 
Kraaijeveld, Van Rees, Rijsdijk en De Landgraaf wel een 
straetnaom en waerom Van Es en Bons niet?  
 
Ik heb ’t idee wel-is besproke met enkele poletieke vriende. 
Grôôtste perbleem is de tijd, azze me dut goed wille doen, dan 
motte me d’r diep in duike. Daege naer ’t archief in Dordt, 
ouwe raedsverslaoge leze, jaergange van onze plaetselijke 
krantjies deurspitte, kortom een dagtaok.  
Dat is nog eve lastig, want ik heb ’t voorrecht nog aan ’t 
waarek te magge weze. Maor as gêêst en gezondhaaid ’t 
toelaete, gaot ’t ’r beslist nog is van komme. 
 
Êêst eefies de nieuwste geschiedenis afwachte: d’n uitslag van 
19 maert! 
 
Gert. 
 



 


